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Protokoll fört vid Årsmöte 

SSRK Gotlandsavdelningen 

Hejde, Hejdebo 2016 03 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93 Årsmötets öppnande. 

          Erik Bergh hälsar välkommen och öppna mötet. 

 

§ 94 Fastställande av röstlängd. 

          Röstlängden kontrolleras mot medlemsregistret. 

 

§ 95 Val av ordförande för mötet. 

          Hans Olsson valdes till mötesordföranden. 

 

§ 96 Styrelsen meddelar sitt val av sekreterare för mötet. 

         Styrelsen har valt Charlotte Wierth till sekreterare för mötet. 

 

§ 97 Val av två justerare tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera       

         protokollet. 

         Till justerare och tillika rösträknare valdes Marie Göransson och Lotta Persson. 

 

§ 98 Frågan om mötet har blivit behörigen utlyst. 
  Mötet har blivit utlyst stadgeenligt, i Apportören, på hemsidan, annons i GA och GT  

  samt på Facebookgruppen. 

 

§ 99 Fastställande av dagordning. 

         Dagordningen godkändes. 

 

§100 Föredragning av styrelsens årsberättelse. 

   Erik Bergh läste upp 2015 års Verksamhetsberättelse, följt av respektive sekreterare för   

   de olika verksamheterna. 

 

§101 Föredragning av revisorernas årsberättelse samt fastställande av Balans- och   

         Resultatrapport samt Bokslut. 

         Sara Ahlgren redovisar ett resultat för föreningen som är 10 572:-.   

         Balans- och Resultatrapporten fastställs och läggs till handlingarna.   

         Då revisorerna inte är närvarnade läser Sara upp Revisorernas berättelse som tillstyrker  

         att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
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§102 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

         Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§103 Styrelsens förslag till budget tillika Verksamhetsplan 2015. 

Sara läser upp budget för 2016. Erik läser upp Verksamhetsplanen 2016. 

Verksamhetsplanen för 2016 godkändes. 

 

§104 Fastställande av reseersättning och traktamenten för styrelsen, revisorer  

         och övriga funktionärer. 

         Reseersättning fastställdes till 18.50 kr/mil enligt Skatteverkets rekommendationer. 

         Inga traktamenten eller arvoden utgår till styrelse eller funktionärer. Endast kursledare, 

         provledare och skyttar får reseersättning. 

 

§105 Val av ordförande i styrelsen på 1 år. 

         Omval av Erik Bergh som ordförande på 1 år. 

 

§106 Val av 4 ledamöter i styrelsen på 2 år. 

Till ledamöter på 2 år var det omval av Charlotte Wierth, Åsa Sjöberg, Gittan Torndal 

och Lotta Persson.                            

 

§107 Val av två suppleanter i styrelsen på 1 år. 

         Omval av Ingmar Palmgren och Pelle Hultnäs på 1 år. 

        

§108 Val av två revisorer och 2 revisorssuppleanter på 1 år. 

         Till ordinarie revisor på 1 år valdes Björn Eriksson och omval Ivan de Flon 1 år. 

         Till revisorssuppleanter på 1 år omvaldes Björn Ljung och Ann-Margret Appelquist. 

 

§109 Val av valberedning 2 ledamot 2 år samt 1 ledamot 1 år. 

          Till ledamot på 2 år valdes Maria Isenberg, sammankallande och Ronny Andersson. 

           Till ledamot 1 år valdes Magnus Karlsson. 

 

§110 Behandling av motioner eller frågor, som senast den 1/12 anmälts till styrelsen. 

         Inga motioner eller frågor anmälda.        

 

§111 Mötets avslutande. 

         Ordförande för mötet Hans Olsson tackar för deltagandet och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Hans Olsson  Mötessekreterare Charlotte Wierth 

 

 

 

 

 

Justerare Marie Göransson                                            Justerare Lotta Persson 


